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AANGIFTE VAN VERTREK NAAR HET BUITENLAND 
 

(Geslachts)naam : ________________________________________________O man   O vrouw 

Voorna(a)m(en)  : ________________________________________________________________ 

Geboren op   : ________________________ Geboorteplaats : __________________________ 

Burgerlijke staat :  O ongehuwd           O gehuwd         O weduwe/weduwnaar       O gescheiden 

Oud adres  : ________________________________________________________________ 

Nieuw adres   : ________________________________________________________________ 

Plaats    : ________________________________________________________________ 

Land    : ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer : ________________________  E-mail : ________________________________ 

Datum verhuizing : ________________________________________________________________   

Verblijft u gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland (= 8maanden)? 

O Ja          O Nee 
 
Indien u nog niet over een vast adres in het land van vestiging beschikt, dan dient u het eerste 
logeeradres op te geven. 
 
Wilt u uw kind(eren) en/of echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner ook mee laten verhuizen van het huidige naar het nieuwe adres? 
Vul dan ook hun gegevens in. Indien u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft dient u afzonderlijk aangifte te doen. 

 
Geslachtsnaam   Voorna(a)m(en)   Geboortedatum  Geslacht 

____________________ ______________________ ________________ O man   O vrouw 

____________________ ______________________ ________________ O man   O vrouw 

____________________ ______________________ ________________ O man   O vrouw 

____________________ ______________________ ________________ O man   O vrouw 

 
Datum aangifte  : ________________  Handtekening:  

 
Van alle personen die dit formulier ondertekenen dient een kopie van het legitimatiebewijs 
(paspoort/identiteitskaart/Nederlands rijbewijs) te worden overlegd.  
Indien niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die 
vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. 
 
Ter informatie 
Verplicht tot aangifte zijn: 

 betrokkene zelf; 

 ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar. 
 
Bevoegd tot aangifte zijn: 

 de ouder en zijn meerderjarige kind, indien beide hetzelfde woonadres hebben voor elkaar; 

 echtgenoten/geregistreerd partners die hetzelfde woonadres hebben voor elkaar; 
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Door de gemeente in te vullen: 
 

Aangifte aangenomen door : _______________________ Gemuteerd op : ____________________ 

 

Ontvangen op   : _______________________ Gecontroleerd op : ____________________ 
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